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บทนํา 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เทียบเทาคณะ  หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของโครงการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอร 
และตอมาไดมีประกาศเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเปน “สํานักคอมพิวเตอร” เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2536 สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูที่ประสานมิตร  และสํานักคอมพิวเตอรไดขยายพื้นที่ใหบริการไปที่ 
มศว องครักษ  และไดเปด  “สํานักคอมพิวเตอร มศว องครักษ” อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2541 

สํานักคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและใหกาวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบัน สํานักคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักในดานการวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย  การจดัใหบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย  การใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนใหการบริการวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรม 
และการใหคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ   

สถานที่ต้ัง 

 สํานกัคอมพวิเตอร  (สวนกลาง : ประสานมิตร) 
 อาคาร 16  ชัน้ 2-4 และ ชั้น 15  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 114  สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท 0-2649-5706  หรือ  0-2649-5000 ตอ 5067, 5069  

 โทรสาร  0-2259-2217 

 สํานกัคอมพวิเตอร  มศว องครักษ 
 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

 63  หมู 7 ถนน รังสิต –นครนายก  ตําบลองครกัษ  อําเภอองครักษ   

จังหวัดนครนายก  26120 

 โทรศัพท 0-2649-5188  หรือ  0-2649-5000 ตอ 1124 -1126  

อีเมล: swucc@swu.ac.th 

เว็บไซต: http://cc.swu.ac.th 
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
ปรัชญา 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 
ปณิธาน 

มุงพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูดวยปญญาและ
คุณธรรม 

วิสัยทัศน 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารและการสรางองคความรู เพื่อพัฒนาภารกิจ
ของมหาวทิยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

สํานักคอมพวิเตอรเปนหนวยงานดําเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่พัฒนามหาวทิยาลยั 

วัตถุประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของ

มหาวิทยาลยั 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิม่ศักยภาพในการคนควาวิจัยและการเรียนการสอน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวทิยาลยั 

4. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานกึและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. บริการวิชาการดานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภารกิจหลักและแผนงาน 

ภารกจิหลกั 
สํานักคอมพวิเตอรมีภารกิจหลักในการดําเนินงานดังนี ้

 1. วางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
วางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของ

มหาวิทยาลยัใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคลองกับนโยบายดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย กระทรวงศกึษาธกิาร   และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต ิ
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 2. บริการการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
จัดบริการการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวทิยาลัยใหแกคณาจารย 

บุคลากร และนิสิตของมหาวทิยาลยั  อันไดแก บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวทิยาลยั ระบบ

สารสนเทศหองสมุด และระบบสารสนเทศและการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

 3. บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวทิยาลัย 
วางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ชวยในดานการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย โดยประสานการดําเนินงานกับผูใชของหนวยงานตาง ๆ 
4. บริการการใชหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร 

จัดบริการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา   

และบริการการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สําหรับคณาจารย นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การใชงานทั่วไป 
 5. บริการวิชาการ 

จัดบริการฝกอบรมความรูและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร  ใหแก  นิสิต คณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
 6. สนับสนุนงานวิจัยและงานอื่น ๆ 

จัดบริการระบบสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานประชาสัมพันธผาน

เครือขาย การใหบริการยืม บํารุงรักษา และคําปรึกษาดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณในงานตาง ๆ  

ของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรางหนวยงาน 
 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ 
หนวยสารบรรณ  
หนวยประชุม   
หนวยธุรการ   
หนวยบุคคล 
หนวยอาคารสถานที่ 
หนวยประชาสัมพันธ 
หนวยบริหารและธุรการ      
องครักษ 

งานคลังและพัสดุ 
หนวยการเงิน/บัญชี   
หนวยพัสดุ 

งานบริการการศึกษา 
หนวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
หนวยสนับสนุนงานบริการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผน 
หนวยแผนงานและโครงการ   
หนวยแผนงานงบประมาณ  
หนวยแผนอัตรากําลังและการ
พัฒนาบุคลากร   

หนวยแผนวิจัยและพัฒนา 
หนวยประเมินและติดตาม 
   ผลการดําเนินงาน 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

หนวยวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ   
หนวยพัฒนาระบบ 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

หนวยประสานงานผูใช 
หนวยตรวจสอบและดูแล
ระบบ 

งานประสานงานระบบ             

สารสนเทศ องครักษ 

 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หนวยเครือขายประจําอาคาร 
หนวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 
หนวยบริการซอฟตแวร 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

หนวยบริการการเรียน     
การสอน 
หนวยบริการสมาชิก 
หนวยบริการการวิจัย 

งานสนับสนนุวิชาการ 

หนวยใหคําปรึกษา 
หนวยหองสมุดวิชาการ 

งานปฏิบัติการและบริการ  
องครักษ 

 
 

 

งานบริหารเครือขาย 
หนวยวิศวกรรมเครือขาย 
หนวยระบบคอมพิวเตอรหลัก 
หนวยประสานงานระหวาง
องคกร/ หนวยงาน 
หนวยวิจัยและพัฒนา 

งานบริการเครือขาย  
หนวยบริการพื้นฐาน 
หน วยสนั บสนุ นบริ ก า ร 
เครือขาย 

งานระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย องครักษ 

 

แผนภูมิที่ 1   โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักคอมพิวเตอร 
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2544  (ในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 57 ง  วันที่ 18 มิถุนายน 2544)  และ 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 5 ตุลาคม 2544)   

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายระบบสารสนเทศ ฝายปฏิบัติการและบริการ ฝายระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สํานกัคอมพวิเตอร 
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 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การบร ิหารงานของสําน ักคอมพ ิว เตอร   ม ีผู อํานวยการสําน ักคอมพ ิว เตอร เป น

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามวัตถุประสงค   และ

มีคณะกรรมการประจํา  สํานักคอมพิวเตอร  ซึ่งมีอํานาจและหนาที่บริหารงานของสํานัก  (ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 789/2547  เร่ือง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติราชการแทน  

ลงวันที่ 29  เมษายน  2547)  ดังนี้ 
1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารงานภายในสํานัก  โดยไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
วางระเบียบและออกขอบังคับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอ สภามหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมสนับสนุนการวิจยัและงานวชิาการอื่นของสํานักแสวงหาความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการสํานัก 
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกจิการของสํานัก  หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

และมีรองผูอํานวยการสํานักโดยรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจในฝายตาง ๆ  และ

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอย สํานัก

คอมพิวเตอรจึงกําหนดใหมีเลขานุการผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบงานของสํานักงานผูอํานวยการ  และ

หัวหนาฝายประจําฝายตาง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานของฝาย  ดังแสดงตามแผนภูมิดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  2  โครงสรางการบริหารงานของสาํนักคอมพิวเตอร

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ท่ีปรึกษาอธิการบดีดาน ICT 

คณะกรรมการอํานวยการ ICT 

ท่ีปรึกษา/ผูชํานาญการ 

ผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

รองผูอํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักคอมพิวเตอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
ศูนยปฏิบัติการขอมูลมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
สํานักงานผูอํานวยการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบสารสนเทศ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ปฏิบัติการและบริการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย 
ระบบคอมพิวเตอร 
และเครือขาย 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 9 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ  กําหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวา

เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว 

3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป 2551  วิเคราะห

ดัชนีบงชี ้ และองคประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาของ สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ  รวบรวมหลักฐานขอมลูเพิ่มเตมิ โดย 

1. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

2. สัมภาษณ  และจดบันทึก 

  -  ผูบริหารระดับ 

  -  บุคลากร 

  -  ผูใชบริการ 

• ศึกษาจากเอกสารประกอบ  และแหลงขอมูลอางองิ 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 10 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีการตรวจสอบความถกูตองนาเชื่อถือของขอมลู 

1.จากการนาํเสนอของผูบริหารหนวยงาน 

2. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

3. สัมภาษณ  และจดบันทกึ 

  -  ผูบริหารระดับ 

  -  บุคลากร 

  -  ผูใชบริการ 

4.   จากเอกสารประกอบ  และแหลงขอมลูอางอิง 

 
 

  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 11 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง ป.1            ผลการประเมนิรายตัวบงช้ี 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน  ป 2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 3   
1.1 มีการกาํหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพฒันากลยทุธ
แผนดําเนนิงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสาํเร็จของการดําเนนิงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7  7 3  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด 

รอยละ 48 51 94.12 3  

องคประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก 2.75  
2.1 มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ 

ระดับ 5  5 3  

2.2 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตออาจารยประจํา 

สัดสวน ไมประเมิน 

2.3 สัดสวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตอนิสิตเต็มเวลาเทยีบเทา 

สัดสวน 
ไมประเมิน 

2.4 มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของมหาวทิยาลัย 

ระดับ 5  5 3  

2.5 รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชพีที่ตอบสนอง ความ
ตองการพฒันาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาตติอ
บุคลากรประจาํ 

รอยละ 9 42 21.43 2  

2.6 รอยละของความพงึพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 90.07 100 90.07 3  

องคประกอบที่ 3 การทาํนบํุารุงศลิปวฒันธรรม 3  

3.1 มีระบบและกลไกการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4  4 3  



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 12 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน  ป 2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

องคประกอบที่ 4 การบรหิารและการจดัการ 2.58  
4.1 ระดับคุณภาพของ

กรรมการบริหาร 
ระดับ 7  7 3  

4.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับ
ของสถาบนั 

ระดับ 
4  4 3  

4.3 มีการพฒันาสถาบนัสูองคการ
เรียนรู 

ระดับ 5  5 3  

4.4 มีระบบและกลไกในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 

5  5 3  

4.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร  

ระดับ 
6  6 3  

4.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

ระดับ 

4  4 2  

4.7 มีการนาํระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหาร 

ระดับ 
5 

 
5 3  

4.8 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 
7  7 2  

4.9 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนนุที่ไดรับพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชพี ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 

41 42 97.62 3  

4.10 ระดับความสําเร็จในการลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบรกิาร 

ระดับ 
4  4 2  

4.11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการตามมาตรการ
ประหยัดพลงังาน 

ระดับ 
8  8 2  

4.12 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ระดับ 
4  4 2  

   
     



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 13 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้
(6 องคประกอบ 31 ตัวบงชี้) หนวยนบั 

ผลดําเนนิงาน  ป 2551 

คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(เกณฑ  3   
คะแนน) 

ตัวต้ัง 
2551 

ตัวหาร 
2551 

 ผลลัพธ 
2551 

องคประกอบที่ 5 การเงนิและงบประมาณ 2  
5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 

7  7 3  

5.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน  

ระดับ 
ไมไดประเมิน 0   

5.3 คาใชจายและมูลคาของ
หนวยงานในการใหบริการทาง
วิชาการและวชิาชีพเพื่อสังคม
ตอบุคลากร 

บาท 

738,965.70 42 17,594.42 3  

5.4 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
บุคลากร 

บาท 
26,612,349.19 42 633,627.36 ไมประเมิน  

5.5 รอยละของเงนิเหลือจายสทุธิ
ตองบดําเนนิการ 

รอยละ 
1,371,176.30 26,612,349.19 5.15 ไมประเมิน 

5.6 งบประมาณสาํหรับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศและ
ตางประเทศตอจํานวนบุคลากร 

สัดสวน 
691,100 42 16,454.76 ไมประเมิน 

5.7 รอยละของเงนิเดือนบุคลากร
ทั้งหมดตอคาใชจายทั้งหมด 

รอยละ 
7,387,404 26,612,349.19 27.76 ไมประเมิน  

5.8 รอยละของคาใชจายทั้งหมดที่
ใชในระบบสารสนเทศตอ
งบดําเนินการ 

รอยละ 
29,022,338.19 26,612,349.19 109.06 ไมประเมิน   

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3  

6.1 มีระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  

ระดับ 

6  6 3  

6.2 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับ 
5 

 
5 3  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้      2.72 

ผลการประเมิน      ดีมาก 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 14 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุดแข็ง จดุออน และขอเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อวันที่ 19  

มิถุนายน 2552  และเห็นวา สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้ง  6  องคประกอบ โดยประเมินตัวบงชี้ 24 ตัวบงชี้ ไมประเมิน 2 ตัวบงชี้  ไมประเมินแตรายงาน

เปนขอมูล 5 ตัวบงชี้ รวม 31 ตัวบงชี้  มีผลการประเมินอยูในระดับ 2.72  ซ่ึงอยูในเกณฑ ดีมาก                

เมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินการ    คณะกรรมการประเมินฯ   ไดพิจารณาผลการประเมินแลว

มีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 
 จุดแข็ง 

-ไมมี- 
 การสรางเสรมิความแขง็แกรง 

-ไมมี- 
 จุดออน 

-ไมมี- 
 แนวทางแกไข 

-ไมมี- 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 จุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกในการพฒันาการปฏิบัติงาน  และการใหบริการ 

- บุคลากรมีความรูความสามารถ  และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

- มีการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ ICT อยางตอเนื่อง 

- มีการสงเสริมการนาํ ICT มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูปฏิบัติงานและการ

ใหบริการ 

การสรางเสรมิความแขง็แกรง 

- จัดทําการสํารวจและประเมนิความตองการของผูใชบริการ 

- จัดภาระงานของบุคลากรใหมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใหเพยีงพอและสงเสริมความกาวหนาใน 

วิชาชพีใหมากยิ่งขึ้น 

- เรงสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการแกชมุชนทันเวลา 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 15 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 จุดออน 
- ควรจัดทําสถติิการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร และการรอการเขาใชบริการสูง ทําใหการ

ใหบริการไมทัว่ถึง 

- จํานวนโครงการบริการวิชาการยังไมสอดคลองกับจํานวนบุคลากรเทาที่ควร 

- การประชาสมัพันธระบบและบริการไมทัว่ถึง ทําใหบุคลากรและนิสิตไมเขาใจบริการ ICT  

ของมหาวทิยาลัย 

 แนวทางแกไข 
- การประชาสมัพันธระบบและบริการไมทัว่ถึง  ทาํใหบุคลากรและนิสิตไมเขาใจบริการ ICT  ของ

มหาวิทยาลยั 

- จัดทําแผนการดําเนนิงานโครงการบริการวชิาการใหชัดเจนและควรเพิม่จํานวนโครงการใหมากขึน้ 

- ควรปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

องคประกอบที่ 3 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 

  จุดแข็ง 

- มีแผน  โครงการ  และมกีารจัดทํากจิกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมอยางตอเนือ่งทุกป 

- บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 

 การสรางเสรมิความแขง็แกรง 
- ควรจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานอืน่ๆ ทัง้ในมหาวทิยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

 จุดออน 
-ไมมี- 

 แนวทางแกไข 
-ไมมี- 

องคประกอบที่ 4 การบริหารและการจดัการ 

 จุดแข็ง 

- มีคณะกรรมการตาง ๆ  กาํกบัดูแลการดําเนินการทาํใหการดําเนนิงานเกิดประสิทธิภาพ 

- เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ในการบริหารจัดการ 

- บุคลากรมีศักยภาพและไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสพฒันาความรูในสายงานอยางตอเนื่อง 
- มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  อยางมคุีณภาพ 

- มีการประเมนิบุคลากรของสาํนักทุกระดับ 

- มีการประเมนิจากผูใชบริการ 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 16 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- มีการพฒันาบคุลากรอยางสม่ําเสมอ 
- มีการจัดประชมุเพื่อปรับวธิีการและขั้นตอนการทาํงาน  โดยเฉพาะการทํางานระหวางฝาย ให

เกิดความสะดวก คลองตัว 
- บุคลากรมีความสามารถดานไอซีที ทําใหการพัฒนา ไอซีทีเขามาชวยงานเปนไปไดงาย และ

รวดเร็ว 

การสรางเสรมิความแขง็แกรง 
- ควรใหมีการประเมินระบบ One Stop Service  วาสามารถลดขั้นตอนไดจริง 

จุดออน 
- การสํารวจความพงึพอใจมผูีเขามาตอบแบบสอบถามนอย 

- การพัฒนาโครงการทีช่วยให ผูใชบริการเกิดความสะดวกในการเขารับบริการยังมีนอย 

- ควรทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยที่ไมเกิดผลกระทบตอการใหบริการ 

 แนวทางแกไข 
- ควรสรางแรงจงูใจหรือมาตรการใหผูประเมินเขามาตอบแบบสอบถามเพื่อนาํผลการประเมินมา

ปรับปรุงการบริการ 

- เพิ่มเติมการพฒันาระบบ One Stop Service 

องคประกอบที่ 5 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

- มีแผนในการบริหารดานงบประมาณและมีการติดตามการใชงบประมาณอยางเปนระบบ  อีกทัง้

ยังมีฐานขอมลูดานการใชจายงบประมาณที่ชัดเจน 

การสรางเสรมิความแขง็แกรง 

-   ควรจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายไดใหกับหนวยงานเพิ่มข้ึน 

จุดออน 
-ไมมี- 

 แนวทางแกไข 
-ไมมี- 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 17 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

องคประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีช่ัดเจน 

- มีคณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

- บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ 

 การสรางเสรมิความแขง็แกรง 

- ควรเรงพัฒนาระบบไอซีทีเพือ่สนับสนนุการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  

เพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 จุดออน 
-ไมมี- 

 แนวทางแกไข 
-ไมมี- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 18 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคผนวก 

• คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน   

• กําหนดการประเมิน 

• รูปภาพการตรวจเยีย่ม 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 19 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน   
 

 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 20 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สาํนักคอมพวิเตอร  
ประจําปการศึกษา  2551 

วันศกุรที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552  เวลา  08.00 – 16.30 น. 
ณ  สํานกัคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   พรอมกันที่หองประชุมสํานกังาน

ผูอํานวยการ  

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือและ                   

วางแผนการประเมินฯ  

09.00 - 09.30 น. -   กลาวตอนรับและแนะนาํผูบริหารและคณะกรรมการที่เกีย่วของ   

    โดย ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน) 

-   นําเสนอผลงานประจําปการศึกษา 2551 

     โดย รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร (อาจารยอรรณพ โพธิสุข) 
 (ณ หองประชมุ ดร.สุนทร แกวลาย อาคาร 16 ชั้น 4) 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เยี่ยมชมสํานักคอมพิวเตอร 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐาน 

และสัมภาษณผูบริหารและบุคลากร 

 (ณ หองประชมุสํานกังานผูอํานวยการ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 (ณ หอง 16-406  อาคาร 16 ชั้น 4) 

13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมพิจารณาผลการประเมนิ 
15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

แจงผลการประเมินและอภปิรายแลกเปลีย่นขอมูลกับผูบริหารและบุคลากร        
สํานักคอมพวิเตอร    

 (ณ หองประชมุ ดร.สุนทร แกวลาย อาคาร 16 ชั้น 4) 
ผูประสานงาน นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  โทรศัพท 0-2649-5708  โทรศัพทมือถือ  08-1913-3373 

สถานที ่ สํานักคอมพวิเตอร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  อาคาร  16 
o หองประชุมสํานักงานผูอํานวยการ  ชั้น 4 

o หองประชุม ดร.สุนทร แกวลาย  ชั้น 4 

o สํานักงานผูอํานวยการ  ชั้น 4 

o ฝายปฏิบัติการและบริการ  ชั้น 3 

o ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  ชั้น 2 
o ฝายระบบสารสนเทศ  ชั้น 2 
o โครงการ Cyber Education Center ชั้น  3 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 21 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รูปภาพการตรวจเยี่ยม 
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน 

 

 
 

 

บรรยากาศตอนรับผูประเมิน 



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 22 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการตรวจเอกสารและสัมภาษณ 
 

 

 
 

คณะกรรมการเยี่ยมชมสถานที ่



แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หนา 23 จาก 23 

 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บรรยาการ
คณะกรรมการ
รายงานผลการ

ประเมิน 

  

 

 

 
ผูบริหารและบุคลากรถายรูปรวมกับคณะกรรมการ 

 



 


